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 ववद्यापररषदचे्या २ जुलै २०२० रोजी झालेल्या बैठकीत लोकशाही 

वनवडणुका अवण सुशासन या ववषयाचा ऄभ्यासक्रम मंजूर करण्यात अला. 

पदवीच्या पवहल्या वषाातील सवा ववद्यार्थयाांना हा ऄभ्यासक्रम ऄवनवाया 

अह.े 
 

 हा पायाभूत ऄभ्यासक्रम २०२०-२०२१ या शैक्षवणक वषाांपासून लागू 

होइल. 
 

 या ऄभ्यासक्रमाची परीक्षा पदवीच्या पवहल्या वषााच्या दसुऱ्या सत्रात 

घेतली जाइल. प्रत्येकी १ गुण ऄसलेले ५० बहुपयाायी प्रश्न ववचारले 

जातील. 
 

 प्रत्येक ववद्यार्थयााला पदवी वमळवण्यासाठी या ऄभ्यासक्रमात ईत्तीणा होणे 

अवश्यक अह.े 
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ऄभ्यासक्रम 

 

ऄभ्यासक्रमाचा ईद्देश: ववद्यार्थयाांना लोकशाहीचे महत्व समजावे यासाठी हा ऄभ्यासक्रम सुरु 

करण्यात अला अह.े यातून ववद्यार्थयाांना लोकशाहीचे घटक समजतील अवण  लोकशाही प्रक्रक्रयेत 

व्यक्तीची भूवमका काय ऄसावी याची जाणीव होइल. लोकशाहीचे ववववध पैलू अवण राज्यसंस्थेच्या 

ववकासातील त्याचे महत्व ववद्यार्थयाांना कळेल. या ऄभ्यासक्रमातून प्रेरणा घेउन ववद्यार्थयाांनी स्वतः 

मतदार म्हणून नोंदणी करावी तसेच अपल्या पररसरातील नागररकांना मतदार नोंदणीसाठी 

प्रोत्साहन द्यावे. यातून नागररकांचा वनवडणूक अवण राजकीय प्रक्रक्रयेतील सहभाग वाढू शकेल.  

 

घटक १ : लोकशाही  
 लोकशाहीचे ववववध पैलू - सामावजक, अर्थथक अवण राजकीय  

 ववकें द्रीकरण - तळपातळीवरील लोकशाही  

 लोकशाहीपुढील अव्हाने - मवहला अवण समाजातील वंवचत घटक  
 

घटक २: वनवडणुका  
 ७३ अवण ७४ वी घटनादरुुस्ती - स्थावनक पातळीवरील संस्था अवण राज्य वनवडणूक 

अयोगाची भूवमका  

 स्थावनक संस्था वनवडणुका - शहरी अवण ग्रामीण  

 वनवडणूक प्रक्रक्रयेतील व्यक्तीची कतावे्य   

 

घटक ३: सुशासन  
 ऄथा  अवण संकल्पना  

 शासन अवण सुशासन  

 भारतातील सुशासन 
_____________________________________ 
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 लेले वचत्रा (ऄनुवाक्रदत), २०१०, भारतीय लोकशाही : ऄथा अवण व्यवहार , पुणे, डायमंड 

 पवललकेशन्स 

 साठे शारदा (ऄनुवाक्रदत), २०१७, गांधींनंतरचा भारत: जगातील सवाात मोठ्या 

 लोकशाहीचा आवतहास, ठाणे, मॅजेवस्टक पवललशशग हाउस 

 सोनवणे मनोहर (ऄनुवाक्रदत), २०१०, लोकशाही शजदाबाद, पुणे, समकालीन प्रकाशन 
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१. लोकशाही 

ऄ. प्रस्तावना  

 ‘लोकशाही' ह ेमूळ आंवललश शब्द वडमॉक्रसी चे मराठी भाषांतर. वडमॉक्रसी हा 

आंवललश शब्द वडमॉस अवण कॅ्रटोस या ग्रीक शब्दांवरून तयार झाला. वडमॉस याचा 

ऄथथ सामान्य लोक तर कॅ्रटोस म्हणजे सत्ता. सामान्य लोकांची सत्ता हा लोकशाहीचा 

ऄथथ अह.े शासनाला लोकांशी जोडण ेहा लोकशाहीचा गाभा अह.े हाच गाभा 

ऄब्राहम ललकन यांनी केलेल्या लोकशाहीच्या व्याख्येत व्यक्त झाला अह.े ललकन 

यांच्या मते ," लोकांचे, लोकांनी केलेले, लोकांसाठीचे राज्य " म्हणजे लोकशाही होय. 

व्यापक ऄथाथने लोकशाही मध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो.  

१. गरीब अवण वंवचत लोकांच्या सत्तेची व्यवस्था.  

२. ऄसा शासन प्रकार की ज्यामध्ये लोक स्वतः प्रत्यक्षपणे राज्य करतात. यासाठी 

व्यावसावयक राजकारणी ककवा सरकारी  ऄवधकाऱ्याची गरज लागत नाही.  

३. ऄवधकार पदपरंपरा ककवा ववशेषावधकार यांच्या ऐवजी समान संधी अवण 

व्यवक्तगत गुणवत्ता यावर अधाररत समाज. 

४. सामावजक ववषमता कमी करण्यासाठी कल्याण अवण पुनवाथटप यावर अधाररत 

व्यवस्था.   

५. बहुमताच्या सत्तेवर अधाररत वनणथय प्रक्रक्रयेची व्यवस्था.  

६. ऄल्पसंख्य लोकांचे ऄवधकार अवण वहत यांच्या सुरक्षेसाठी बहुसंख्यांक लोकांच्या 

ऄवधकारावर वनयंत्रण ठेवणारी वनयमांची व्यवस्था.  

७. सावथजवनक पद ेभरण्यासाठी स्पधाथत्मक पद्धतीने जनमत अजमावणारी व्यवस्था.  

८. लोकांचा राजकीय जीवनात सहभाग ऄसून दखेील जनतेचे वहत जोपासणारी 

शासन व्यवस्था. 
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लोकशाहीचे  प्रत्यक्ष अवण प्रावतवनवधक ऄसे दोन प्रकार अहते.  

प्रत्यक्ष लोकशाही : यालाच सहभागी लोकशाही ऄसेही म्हणतात. आसवी सन पूवथ 

वतसऱ्या शतकात ग्रीक दशेातील ऄथेन्स या नगर राज्यात प्रत्यक्ष लोकशाहीची 

सुरुवात झाली. या लोकशाही प्रकारात नागररक, नगर राज्याच्या व्यवहारात थेट 

सहभाग घेउन शासनाला अपले मत मान्य करायला भाग पाडू शकत होते.या नगर 

राज्यात विया अवण गुलाम सोडले तर प्रत्येक नागररकाला  राजकीय ऄवधकार होते. 

प्रत्यक्ष लोकशाही शासन (सरकार) अवण शावसत (लोक) ककवा राज्य अवण नागरी 

समाजातील भेद नष्ट करत.े  

प्रत्यक्ष लोकशाहीची वैवशष्ट्ये :  

 नागररकांना अपल्या स्वतःच्या भववष्ट्याचे वनयंत्रण करण्याचे ऄवधकार 

वाढववणारी व्यवस्था कारण हा शुद्ध शासन प्रकार अह.े  

 राजकीय दषृ्ट्या ऄत्याधुवनक अवण सुजाण नागररक घडववते.  

 स्वाथी राजकारण्यांवर ऄवलंबून न राहता लोकांना स्वतःची मते अवण वहत 

याबाबत व्यक्त होण्याची संधी दणेारी व्यवस्था.  

प्रावतवनवधक लोकशाही  

यालाच मयाथक्रदत ककवा ऄप्रत्यक्ष लोकशाही ऄसे म्हणतात. ठराववक काळानंतर घेतले 

जाणारे मतदान ऄसा प्रावतवनवधक लोकशाहीचा ऄथथ सांवगतला जातो. पण व्यापक 

दषृ्टया शासनाच्या दनंैक्रदन व्यवहारात पूणथ सहभाग ऄसा त्याचा ऄथथ अहे. वनवडणूक 

प्रक्रक्रया ही सरकार अवण लोक यांच्यामध्ये नाते जोडणारी रचना अह.े 

प्रावतवनवधक लोकशाहीची वैवशष्ट्य े:   

 लोकशाहीचा हा व्यवहायथ मागथ अह.े  

 या प्रकारात सामान्य लोकांवरील वनणथय घेण्याच्या जबाबदारीचे ओझे कमी 

केले जाते. राजकारणात श्रमांची ववभागणी करणे शक्य होते.  

 या प्रकारात शावसतांना म्हणजेच लोकांना चांगले वशक्षण, तज््ांचे ्ान 

अवण ऄवधक ऄनुभव ऄसलेल्या व्यक्तींचे मागथदशथन वमळू शकते.  
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लोकशाहीची तत्वे 

१. संमतीवर अधाररत शासन: लोकशाही हा लोकांच्या संमतीवर अधाररत शासन 

प्रकार अह.े वववेकावर अधाररत संमती वमळवण्यासाठी लोकांचे मन पररवतथन 

करता येते. यासाठी खुल्या चचेचे वातावरण अवश्यक अह.े संमती दोन स्तरांवर 

वमळवली जाते.  

ऄ) ववधान सभेतील लोकप्रवतवनधींकडून, वजथे ववरोधी पक्षांच्या सदस्यांना अपले 

मत मांडण्याचा पूणथ ऄवधकार ऄसतो.  

ब)  सावथजवनक पातळीवर, वजथे लोक अवण नेता यामध्ये थेट संपकथ  ऄसतो.  

 

२. सावथजवनक ईत्तरदावयत्व : लोकप्रवतवनधीने जनतेला ईत्तरदायी ऄसल ेपावहजे ऄसा 

याचा ऄथथ अह.े वर ईल्लेख केल्याप्रमाणे लोकशाही हा लोकांच्या संमतीवर अधाररत 

शासन प्रकार अह.े त्यामुळे शासन लोकांना जबाबदार अवण प्रवतसाद दणेारे ऄसले 

पावहजे. लोकांच्या ज्या काही अशा अकांक्षा ऄसतील त्या शासनाने पूणथ करण्यासाठी 

ककवा प्रत्यक्षात अणण्यासाठी प्रयत्न केले पावहजेत. फक्त त्या दशेाच्या संववधानात्मक  

चौकटीत ऄसणे अवश्यक अह.े  

 

३. बहुमताच ेराज्य : अधुवनक प्रावतवनवधक लोकशाहीत शासन वनवडण्यापासून ते 

ववववध सवमती गठीत करण्यासाठी वनणथय घेतले जातात. मंवत्रमंडळ, कायथकारी मंडळे 

अवण आतर सवमती मधून बहुमताच्या अधारे प्रश्न सोडवले जातात. कारण हा 

लोकशाही पद्धतीचा गाभा अह.े  'एक व्यक्ती एक मत' या तत्वाच्या अधारे राजकीय 

समानता साध्य केली जाते. याचा ऄथथ यामध्ये कोणीही ववशेष ऄवधकाराद्वारे ववशेष 

दजाथची मागणी करणार नाहीत ककवा कोणत्याही वंवचत घटकांच्या मागण्या दलुथवक्षत 

केल्या जाणार नाहीत. तसेच धमथ, वंश, जात, ललग, जन्मरठकाण ककवा संपत्तीची 

मालकी या मुद्दद्यांच्या अधारे भेदभाव केला जाणार नाही. बहुमताची सत्ता ह ेतत्व 

बहुमताच्या शहाणपणावर ऄवलंबून ऄसते. 
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चौकट १ : जनतेचे सावथभौमत्व : याचा ऄथथ लोकांची सत्ता ऄसा होतो. राज्यसंस्थेला 

अवण शासनाला ऄवधकार दणेे अवण तो रटकवून ठेवणे ह ेजनतेच्या संमतीवर 

ऄवलंबून ऄसते. जनता अपल्या प्रवतवनधींमाफथ त ह ेकायथ करते. म्हणजेच वनवडून 

अलेल्या प्रवतवनधींकड ेनव्ह ेतर लोकांकड ेसवोच्च ऄवधकार ऄसतात.   

                                                                                                                                  

चौकट २ : संववधानाला सवोच्च स्थान : वनयमांचे पुस्तक या ऄथाथने संववधानाला 

सवोच्च स्थान ऄसत,े संसदलेा नाही. संववधानातून येणार प्रत्येक कायदा हा आतर 

कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ ऄसतो.  

                                                                                                                   

४. संववधानात्मक शासन अवण कायद्याच ेराज्य: संववधानात्मक शासन म्हणजे 

कायद्याचे शासन. ते कोणत्याही व्यक्तीचे शासन ऄसत नाही. बहुसंख्य लोकांची आच्छा 

प्रत्यक्ष कृतीत अणण्यासाठी लोकशाहीला प्रक्रक्रया, पद्धती अवण संस्थांची गंुतागंुतीची 

यंत्रणा गरजेची ऄसत.े जर कोणी कायद्याशी तडजोड केली तर प्रचंड भ्रष्टाचार अवण 

लोकशाहीचा ऱ्हास वनवित ऄसतो. यामुळे लोकशाही शासनाच्या वस्थरतेसाठी 

कायदा अवण संववधान याची प्रस्थावपत झालेली परंपरा ऄसणे अवश्यक ठरत.े 

लोकशाहीची पररमाणे : सामावजक, अर्थथक अवण राजकीय 

लोकशाही  

सामावजक लोकशाही  

व्याख्या : भांडवलशाही अवण समाजवादी प्रक्रक्रयांचा समावेश स्वीकारणारी 

लोकशाहीवादी कल्याणकारी राज्यसंस्था.  
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ऄथथ : सामावजक लोकशाही ही राजकीय, सामावजक अवण अर्थथक ववचारसरणी अह.े 

भांडवलशाही ऄथथव्यवस्थेच्या चौकटीत सामावजक न्याय स्थापन करण्यासाठी वतचा 

अर्थथक अवण सामावजक हस्तक्षेपाला पाठठबा ऄसतो. ह ेएक ऄसे धोरणात्मक राज्य 

ऄसत ेकी ज्यामध्ये प्रावतवनवधक लोकशाही, ईत्पादनाचे पुनवाथटप करण्यासाठी ईपाय, 

सावथजवनक वहतासाठी ऄथथव्यवस्थेचे वनयमन अवण कल्याणकारी राज्याच्या तरतुदी 

यांच्याशी बांवधलकी ऄसत.े  सामावजक लोकशाही ही भांडवलशाहीने जास्तीत जास्त 

लोकशाहीयुक्त, समानतेवर अधाररत अवण एकवनष्ठ समाज वनर्थमतीसाठी वाटचाल 

करावी यासाठी ईपयुक्त पररवस्थती तयार करण्याचे  ईक्रिष्ट बाळगते. ईत्तर अवण 

पविम युरोप मधील महत्वाच्या ठरलेल्या सामावजक अर्थथक धोरणांशी वतचे नाते 

अह.े भारतात संववधानाच्या मसुदा सवमतीचे ऄध्यक्ष डॉ. बी. अर. अंबेडकर यांनी 

सामावजक लोकशाहीचा अग्रहाने पुरस्कार केला.  

सामावजक लोकशाहीची मूलभूत तत्वे खालील प्रमाणे अहते.  

१. स्वातंत्र्य, समता अवण बंधुता : ही फ्रें च राज्यक्रांतीची घोषणा होती. तसेच ही तीन 

तत्वे अजच्या लोकशाही पक्षांची मूलभूत तत्वे म्हणून ओळखली जातात. 

एकोवणसाव्या शतकात भांडवलदारांच्या ईदयाबरोबर या मूलभूत तत्वांची बांधणी 

सुरु झाली. ववसाव्या शतकाच्या मध्यापयंत या तत्वांचा जगभर प्रभाव जाणव ू

लागला. राज्यसंस्था अवण समाज यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी स्वातंत्र्य, समता 

अवण बंधुता ही तत्वे प्रमाण  मानण्यात येउ लागली. 

२.संयुक्त राष्ट्ांच्या कायद्यांमध्य ेप्रवतलबब : संयुक्त राष्ट्ांच्या १९६६ च्या दोन मानवी 

हक्क करारानुसार मूलभूत स्वरूपाच्या नागरी, राजकीय, अर्थथक, सामावजक अवण 

सांस्कृवतक हक्कांना सवोच्च मान्यता वमळाली. जगातील जवळपास सवथ दशेांनी या 

हक्कांना मान्यता क्रदली अह.े जागवतक कायद्याचा पाया ऄसे त्याचे स्वरूप अह.े 

मूलभूत हक्कांमुळे लोकशाहीची मूलभूत तत्वे औपचाररक कायदशेीर हक्कांमध्ये 

पररवर्थतत झाली अहते.  

३. मूलभूत हक्क : लोकशाही  दशेांमध्ये मूलभूत हक्कांची संववधानात तरतूद केलेली 

ऄसत.े राज्यसंस्थेमध्य ेह ेव्यक्तीला क्रदलेले ऄवधकार अहते. भारतामध्ये मूलभूत हक्क 

संववधानाच्या वतसऱ्या ववभागात नमूद केलेले अहते. या मूलभूत हक्कांवर व्यक्तीने 

ककवा राज्यसंस्थेन े बंधने अणली तर कोणीही नागररक ईच्च न्यायालय ककवा सवोच्च 

न्यायालयात दाद मागू शकतो. 
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  चौकट ३ : सहा मूलभूत हक्क  

 

 समतेचा ऄवधकार 

 स्वातंत्र्याचा ऄवधकार 

 शोषणाववरुद्धचा ऄवधकार  

 धमथ स्वातंत्र्याचा ऄवधकार  

 शैक्षवणक अवण सांस्कृवतक ऄवधकार  

 घटनात्मक ईपाय योजनांचा ऄवधकार 

 

 

अर्थथक लोकशाही :नागररक भागधारक ऄसलेली लोकशाही : ह ेसामावजक-अर्थथक 

तत्व्ान अह.े यामध्ये वनणथय घेण्याची प्रक्रक्रया एखाद्या मोठ्या कंपनीच्या-

ईद्योगाच्या भागधारकांकडून ककवा व्यवस्थापकांकडून नागररकांकडे हस्तांतरीत केली 

जाते. कामगार, ग्राहक, पुरवठादार, शेजारी अवण सामान्य लोकांचा यात समावेश 

ऄसतो. कोणतीही एक व्याख्या ककवा दवृष्टकोन अर्थथक लोकशाहीचे वणथन करू शकत 

नाही. अर्थथक लोकशाहीच्या समथथकांच्या मत ेअधुवनक अर्थथक संबंध ह ेत्यासाठी 

मोजाव्या लागणाऱ्या ककमतीची (नुकसानची) जबाबदारी घेत नाहीत. (ईदा. 

सामावजक ककवा पयाथवरण ववषयक नुकसान) खासगी नफ्यापुढे सावथजवनक स्वास््य 

दयु्यम मानले जाते. तसेच अर्थथक धोरणाबाबतचे वनणथय घेताना राजकारणाला  

लोकशाहीकडून वमळालेला हक्क दते नाहीत. या नैवतक समस्यांबरोबरच अर्थथक 

लोकशाहीकडून व्यवहारी दावेही केले जातात. भांडवलशाही मध्ये समाववष्ट ऄसलेल े

मागणी अवण पुरवठा यामधील ऄंतर कमी करण्याचा प्रयत्न अर्थथक लोकशाही करत.े 

राजकीय लोकशाही : राजकीय लोकशाहीच्या द्वारे लोकांना नेतृत्व वनवडण्याचा 

ऄवधकार अह.े तसेच नेत्यांनी मांडलेली धोरण ेअवण पदावरील त्यांचे वागणे याला 

त्यांना जबादार ठरववता येते. संसदते अपले प्रवतवनधी कोण ऄसतील तसेच राष्ट्ीय 

अवण स्थावनक पातळीवरील सरकारचे नेतृत्व कोणाकड ेऄसेल ह ेलोक वनवित 

करतात. वनयवमत, खुल्या अवण मुक्त वातावरणातील वनवडणुकांमध्ये ववववध 

राजकीय पक्षातील स्पधेतून ही वनवड केली जाते. सरकार ह ेलोकांच्या संमतीवर 



संगमेश्वर स्वायत्त महाववद्यालय सोलापूर                     लोकशाही वनवडणुका अवण सुशासन 7 

 

अधाररत ऄसते. लोकशाहीत लोक सावथभौम ऄसतात. त्यांच्याकड ेसवोच्च राजकीय 

ऄवधकार ऄसतात. सरकारमधील नेतृत्वाला लोकांकडून सत्ता वमळते. नेतृत्वाकडे सत्ता 

तात्पुरत्या स्वरूपात राहते. 

ब. ववकें द्रीकरण :  

ववकें द्रीकरण ही एक राजकीय प्रक्रक्रया अह.े ज्यामध्ये प्रशासकीय सत्ता, सावथजवनक 

साधन संपत्ती अवण जबाबदारी कें द्र सरकारकडून स्थावनक-तळातील सरकारच्या 

घटकांकड ेहस्तांतरीत केली जाते. ककवा ऄशासकीय संस्था तसेच समुदायावर 

अधाररत संस्थांकड ेक्रदली जाते. १९९३ मध्ये भारत सरकारने घटनात्मक सुधारणांचे 

कायद ेमंजूर केले. या कायद्यांचा ईिेश पंचायत संस्था म्हणजेच भारताच्या ग्रामीण 

प्रावतवनवधक संथांना सक्षम बनववण ेअवण त्यांचे लोकशाहीकरण करण ेहा होता. ७३ 

व्या घटना दरुुस्तीनुसार संववधानाने वतसऱ्या पातळीवरील (पवहली पातळी कें द्र 

सरकार, दसुरी राज्य सरकार) शासनाला म्हणजेच पंचायत राज्य संस्थांना ऄवधकृत 

मान्यता क्रदली. स्थावनक स्वराज्य सत्तेला ककवा पंचायत राज्य व्यवस्थेसाठी अवश्यक 

कायदशेीर बाबी वनमाथण करण्यात अल्या. तेव्हापासून ववकें द्रीकरणाची प्रक्रक्रया 

गवतमान झाली अह.े ग्राम स्वराज्याचे ईक्रिष्ट साध्य व्हाव ेया क्रदशेने प्रयत्न केले जात 

अहते. 

 

चौकट ४ : राजकीय, प्रशासकीय अवण अर्थथक ववकें द्रीकरण 

राजकीय ववकें द्रीकरणामुळे धोरण वनर्थमतीची अवण कायदवेवषयक सत्ता कें द्र 

सरकारकडून खालच्या स्तरावरील मंडळे ककवा स्थावनक पररषदांकड े हस्तांतरीत 

केली जाते. या संस्था लोकशाही पद्धतीने लोकांनी वनवडून क्रदलेल्या ऄसतात.  

प्रशासकीय ववकें द्रीकरणामध्ये वनयोजन अवण ऄंमलबजावणीची जबाबदारी स्थावनक 

नागरी सेवकांकड ेसोपववली जाते. ह ेनागरी सेवक वनवडून अलेल्या स्थावनक 

सरकारच्या ऄवधकारक्षेत्रात येतात.  

अर्थथक ववकें द्रीकरणात महसूल (कर) गोळा करण्याचे अवण (पैसे) खचथ करण्याचे 

ऄवधकार मध्यम अवण स्थावनक सरकारकड ेक्रदले जातात. (संदभथ:जागवतक बँक) 
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ववकें द्रीकरणाची मुख्य वैवशष्ट्य े: 

 सामावजक वहतसंबंधी गटांकडून अवण वनवडणुकांच्या माध्यमातून धोरण 

वनमाथत्यांवर (लोकप्रवतवनधींवर) लोकांचे वनयंत्रण; 

 सवथ प्रौढ नागररकांचे मतदानासाठी संस्थीभवन (ईदा. एक व्यक्ती एक मत) 

 राज्यसंस्थेकडून राजकीय स्वातंत्र्य  

 बहुमताच्या वनयमानुसार धोरणासंबंधी वनणथय घेतले जातात.  

 

स्थावनक संस्थांना ईत्तरदायी कस ेकरता येइल ? 

या ववभागात अपण स्थावनक संस्थांना गरीब अवण राजकीय दषृ्ट्या वंवचत 

समूहांसाठी ऄवधक  ईत्तरदायी बनववण्यासाठी अवश्यक तीन घटकांचा ववचार 

करणार अहोत.  

 राजकीय जीवनाच्या ववववध क्षेत्रात म्हणजेच मतदान, प्रचार, सभांना हजेरी, 

पद वमळवण्यासाठी प्रयत्न करणे (वनवडणूक लढववण)े, प्रवतवनधींवर दबाव 

टाकण ेया सवांच्या अधारे जागरूक ऄसणारे नागररक. ऄशा जागरूक 

नागररकांमुळे सत्तेच्या गैरवापरावर वनयंत्रण ठेवून समतोल साधता येतो.  
 

 शासनातील ईच्च पदस्थ ऄवधकाऱ्यांकडून अर्थथक अवण राजकीय पाठठबा. 
 

 ऄशा स्पधाथत्मक राजकीय पक्षांचे ऄवस्तत्व की ज्यांची ऄवधमान्यता काही 

प्रमाणात तरी गररबांना मदत करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर ऄवलंबून ऄसेल.  

 

क. लोकशाहीपुढील अव्हान:े 

भारतीय लोकशाहीपुढे काही मूलभूत अव्हाने अहते : गररबी, ऄवशवक्षतपणा, कमी 

सहभाग, राजकारणाचे गुन्हगेारीकरण, राजकीय लहसाचार, भ्रष्टाचार, जमातवाद, 

प्रादवेशकतावाद आ. यावशवाय राजकीय (ऄ) सहभागाच्या बाबतीत मवहला अवण 

वंवचत समूहांचे प्रश्न ऄवधक महत्वाचे अहते.  
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मवहला  

वपतृसत्ता ककवा पुरुषप्रधानता कुटंुबानंतर राजकारणामध्ये मोठ्या प्रमाणात 

ऄवस्तत्वात अह.े मवहलांना दशेात नेहमीच दयु्यम दजाथचे नागररक मानले जाते. 

त्यामुळे त्यांना राजकीय सहभागाच्या संधी फारच कमी ऄसतात. ऄनेक रठकाणी 

मवहलांना वनवडणुकीत त्यांच्या अवडीचा ईमेदवार वनवडण्याचा ऄवधकार नसतो. 

त्यांना कुटंुबाचा प्रमुख (जो सवथसाधारणपणे पुरुष ऄसतो) सांगेल त्याच ईमेदवाराला 

मतदान करावे लागते. लोकसभा, राज्यांच्या ववधानसभा, स्थावनक स्वराज्य 

संस्थातील महानगरपावलका, नगर पररषद, वजल्हा पररषद, पंचायत सवमती ते ग्राम 

पंचायत या ववववध वनवडणुकात मवहलांच्या मतदानाचे प्रमाण फारच कमी ऄसत.े 

स्थावनक स्वराज्य संस्थांमध्ये मवहलांसाठी ३३% जागा अरवक्षत ऄसल्या तरी 

वनवडणूक लढववण्याच्या बाबतीत फारच थोड्या मवहला पुढाकार घेताना क्रदसतात. 

या जागा मवहलांसाठी अरवक्षत ऄसल्याने राजकारणी लोकांचे कुटंुब  ककवा 

कुटंुबातील पुरुष सदस्य पडद्यामागून वनयंत्रण करतात.  

 

वंवचत लोकसमूह : 

वंवचत लोकसमूहांमध्ये दवलत, अक्रदवासी, रोजंदारीवरील कामगार,मवच्छमार, 

बांधकाम मजूर अवण स्थलांतररत कामगार यांच्याही बाबतीत मतदानाचे प्रमाण 

फारच कमी क्रदसून येते. सरकारी यंत्रणा प्रत्येक वेळेस त्यांना मुख्य प्रवाहात 

अणण्याचा प्रयत्न करू शकत नाही. यासाठी या क्षेत्रात समाजाचे / समुदायाचे प्रयत्न 

गरजेचे अहते. ह ेवंवचत समूह नोंदणीकृत मतदार दखेील नसतात. त्यामुळे यातील 

ऄनेक लोक वनवडणुकीच्या प्रक्रक्रयेबाहरे अवण त्यामुळे लोकशाहीच्या प्रक्रक्रयेबाहरे 

ऄसतात. यासाठी ऄशा वंवचत लोकसमूहांना दशेाच्या राजकीय पररघामध्ये अणण े

अवश्यक अह.े 

 

    _______________ 
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बहुपयाथयी प्रश्न : प्रकरण १ लोकशाही 

 

१. ऄप्रत्यक्ष लोकशाहीला _______ऄसेही म्हणतात.  

 ऄ. प्रावतवनवधक   ब. शाही     क. नकारात्मक    ड. जुनी  

२. प्रत्यक्ष लोकशाहीची सुरुवात आसवी सन पूवथ वतसऱ्या शतकात  _____ येथे झाली.  

 ऄ. आंवडया   ब. आंललंड    क. ऄथेन्स    ड. ऄमेररका  

३. प्रावतवनवधक लोकशाहीत ______ सवोच्च ऄवधकार ऄसतात.  

 ऄ. नेत्यांना    ब. पक्षांना     क. लोकांना     ड. राजांना  

४. संववधानात्मक शासन म्हणजे ______ शासन. 

 ऄ. कायद्याचे    ब. पुरुषांचे      क. हुकूमशहांचे     ड. झुंडीचे  

५. भारतात डॉ. बी. अर. अंबेडकर यांनी _____ लोकशाहीचा अग्रहाने पुरस्कार केला.  

 ऄ. राजकीय    ब. सामावजक       क. मयाथक्रदत      ड. यापैकी नाही  

६. भारतीय राज्यघटनेत क्रकती मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात अलेला अह े ? 

 ऄ. चार     ब. सहा      क. दोन     ड. दहा  

७. भारतात स्थावनक स्वराज्य संस्थांमध्ये मवहलांसाठी क्रकती टके्क जागा राखीव अहते ? 

 ऄ. ३३%    ब. १५%      क. ७०%     ड. २७%  

८. दवलत, अक्रदवासी, रोजंदारीवरील कामगार, मवच्छमार यांना भारतात _____ समूह 

मानले जाते  

 ऄ. पुढारलेले     ब.  वंवचत      क. राज्यकते     ड. यापैकी नाही  

९. प्रावतवनवधक लोकशाहीमध्ये _______ प्रक्रक्रया शासन अवण लोकांना जोडते.  

 ऄ. न्यायालय    ब. वनवडणूक      क. हुकूमशाही      ड. भ्रष्टाचार  

१०.सावथजवनक ईत्तरदावयत्व म्हणजे लोकप्रवतवनधीने जनतेला  ________ ऄसले पावहज.े  

 ऄ. ववरोधी     ब. ईत्तरदायी      क. बेजबाबदार    ड. यापैकी नाही  

 

ईत्तरे  

१) ऄ   २) क  ३) क  ४) ऄ   ५) ब   ६) ब   ७) ऄ   ८) ब   ९) ब   १०) ब 
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प्रकरण २: वनवडणुका                                                        

स्थावनक स्वराज्य संस्थांच्या वनवडणुका 

 जगातील सवाथत मोठी लोकशाही ऄसेलला दशे ऄशी भारताची ओळख अह.े 

भारतातील लोकशाहीचा प्रयोग दीघथकाळ रटकून अह.े अपण सातत्याने वववशष्ट 

कालावधीत,  खुल्या अवण मुक्त वनवडणुका घेतल्यामुळे लोकशाही यशस्वी झाली अह.े 

(याला ऄपवाद:१९७६ मध्ये अणीबाणी ऄसल्याने वनवडणुका झाल्या नाहीत.) भारतीय 

राज्यघटनेकडून जनतेला त्यांचे प्रवतवनधी अवण शासनकते वनवडण्याचा ऄवधकार वमळाला 

अह.े ही प्रक्रक्रया खालील तीन स्तरांवर / पातळीवर  होणाऱ्या वनवडणुकांतून पार पडते. 

 

१) राष्ट्ीय स्तर:  या स्तरामध्ये लोक प्रत्यक्ष पद्धतीने लोकसभेसाठी त्यांचे प्रवतवनधी 

वनवडतात. लोकसभेचे प्रवतवनधी पाच वषांसाठी वनवडून क्रदले जातात. . वनवडून अलेला 

व्यक्ती त्या वववशष्ट भागाचा ककवा मतदारसंघाचा संसदतेील प्रवतवनधी ऄसतो. लोकसभेत 

लोकांनी प्रत्यक्ष पद्धतीने वनवडून क्रदलेले ५४३ सदस्य (खासदार) अहते. लोक त्यांची मत े

ववववध राजकीय पक्षांच्या ईमेदवारांना दतेात. लोकसभा वनवडणुकीतील ईमेदवारांमध्ये 

सवाथवधक मत ेवमळवणारा ईमेदवार ववजयी घोवषत केला जातो. राज्यसभेचे सदस्य 

ऄप्रत्यक्ष पद्धतीने वनवडले जातात. (ऄप्रत्यक्ष म्हणजे लोक या वनवडणुकीत थेट सहभागी 

होत नाहीत तर लोकांनी वनवडून क्रदलेले प्रवतवनधी मतदान करतात.) लोकसभा अवण 

घटक राज्यांच्या ववधानसभेत वनवडून अलेल्या सदस्यांकडून राज्यसभेचे सदस्य वनवडले 

जातात.  

 

२) राज्य स्तर : संसदीय लोकशाहीची पद्धत घटक राज्य स्तरावरही स्वीकारलेली अह.े या 

स्तरामध्ये वववशष्ट घटक राज्यातील लोक मतदान करून त्यांचे प्रवतवनधी वनवडतात. प्रत्यक्ष 

पद्धतीने होणाऱ्या या वनवडणुकीतून ववधान सभेचे सदस्य पाच वषाथसाठी वनवडले जातात. 

वनवडून अलेला प्रवतवनधी हा त्या घटक राज्यातील वववशष्ट भागाचे ककवा मतदारसंघाचे 

प्रवतवनवधत्व करतो. महाराष्ट्ाच्या ववधानसभेत लोकांकडून प्रत्यक्ष पद्धतीने २८८ सदस्य 

(अमदार) वनवडले जातात. 
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३) स्थावनक स्तर : सुशासन ही संकल्पना प्रत्यक्ष अणण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेने ऄजून 

एका स्तराची भर घातली अह.े १९९० च्या दशकात शहरी अवण ग्रामीण भागांमध्ये 

स्थावनक स्वराज्य संस्थांच्या स्वरूपात हा स्तर ऄवस्तत्वात अला. या प्रकरणात अपण 

शहरी अवण ग्रामीण स्थावनक स्वराज्य संस्थांच्या वनवडणुकांची सववस्तर मावहती घेउया. 

स्थावनक पातळीवरील संस्था: अपल्या दशेाचा भौगोवलक ववस्तार अवण त्याच्या जोडीला 

ऄसलेली सामावजक अवण सांस्कृवतक ववववधता वैवशष्ट्यपूणथ अह.े प्रचंड मोठी ऄसलेली 

लोकसंख्या शासनववषयक ऄनेक अव्हाने वनमाथण करते. अपल्या घटनेच्या ७ व्या भागात 

कें द्र अवण राज्य शासन यामध्ये ऄवधकार अवण कायाथची ववभागणी केली अह.े यासाठी 

तीन प्रकारच्या याद्या / सूची घटनेत समाववष्ट अहते. परंतु बदलत्या काळानुसार शासनाचा 

ववस्तार ऄवधक व्यापक होत गेला. लोकांना जवळचे - अपलेसे वाटेल ऄसे सरकार 

ऄसण्याची गरज वनमाथण झाली. लोक वजथे शासन प्रक्रक्रयेचा भाग ऄसतील अवण स्थावनक 

प्रश्न अवण समस्या सोडवू शकणारे लोकप्रवतवनधी वनवडू शकतील ऄसे शासन अवश्यक ठरू 

लागले. ही कल्पना प्रत्यक्ष अणण्यासाठी भारतीय संसदनेे १९९३ मध्ये दोन ऐवतहावसक 

घटना दरुुस्त्या मंजूर केल्या. ७३ वी अवण ७४ वी घटना दरुुस्ती कायदा म्हणजे स्थावनक 

लोकशाही अवण स्थावनक शासन ही तत्वे साकार करण्याच्या क्रदशेने महत्वाचे पाउल अह.े

  

७३ वी अवण ७४ वी घटना दरुुस्ती कायद्यातील तरतुदी: या कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील 

पंचायत राज्य व्यवस्थेला अवण शहरी भागातील नगरपावलका शासनाला घटनात्मक दजाथ 

प्राप्त झाला.भारताच्या स्थावनक स्वराज्य संस्थांच्या कायथपद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात चढ-

ईतार  झाले अहते. प्राचीन काळापासून भारताच्या ग्रामीण भागात ५ वयस्कर व्यक्तींची 

सवमती म्हणजेच पंचायत ऄवस्तत्वात होती. सर चाल्सथ मेटकाफ यांनी या ग्रामीण 

सवमत्यांना-समुदायांना 'छोटी गणराज्ये' ऄशी ईपमा क्रदली होती. काळाच्या प्रवाहात या 

सवमत्या - समुदाय नष्ट झाले. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने बलवंतराय मेहता सवमती, 

ऄशोक मेहता सवमती ऄशा ववववध  सवमत्यांच्या माफथ त या संस्थांचे पुरुज्जीवन करण्याचा 

प्रयत्न केला. परंतु ददुवैाने ते सवथ प्रयन्त ऄयशस्वी झाले. १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला 

ईदारीकरणातून अलेल्या सुधारणांमुळे ववकें द्रीकरणाच्या प्रक्रक्रयेला गती वमळाली. भारतीय 

संसदनेे १९९३ मध्ये ७३ वी अवण ७४ वी घटना दरुुस्ती कायदा मंजूर केला. या कायद्याद्वारे 

राज्याच्या धोरणाच्या मागथदशथक तत्वांमधील ४० व्या कलमाची ऄंमलबजावणी झाली. 

यामुळे घटनेमध्ये  ११ अवण ११ ऄ या ऄनुसूचीचा समावेश करण्यात अला. कलम २४३ ते 

२४३ ओ ही कलमे पंचायत राज्यासंबंधी तर कलम २४३ पी ते २४३ झेड जी ही कलमे 

शहरी स्थावनक स्वराज्य शासनाशी संबंवधत अहते. घटनेत समाववष्ट ११ व्या ऄनुसूचीमध्ये 
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ग्रामीण स्थावनक संस्थांसाठी २९ काये स्पष्ट केली अहते. तर १२ व्या ऄनुसूचीनुसार शहरी 

स्थावनक संस्थांसाठी १८ काये वनवित केली अहते.  

 वरील दोन कायद्यानुसार अपल्या संघराज्य शासनात वतसरा स्तर समाववष्ट 

करण्यात अला. भारत हा तीन स्तरांची संघराज्यात्मक लोकशाही शासनव्यवस्था ऄसणारा 

जगातील एकमेव दशे अह.े याचे स्पष्टीकरण तक्ता क्र. २.१ मध्ये क्रदले अह.े  

 

     कें द्रशासन 

 

राज्यशासन 

 

स्थावनक  शासन 

 

    पंचायत                               नगरपावलका 

 

    वजल्हा पररषद                      महानगरपावलका 

 

पंचायत  सवमती                      नगरपररषदा 

 

ग्रामपंचायत                           नगरपंचायत 

तक्ता क्र. २.१                                         

_________________________________________ 
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७३ अवण ७४ व्या घटनादरुुस्ती कायद्यातील  वैवशष्ट्य े:  

१) ग्राम सभा ककवा वॉडथ सभा (बैठका) : ग्रामसभा ककवा वॉडथ सभा ही तळपातळीवर कायथ 

करणारी संस्था अह.े ग्रामीण भागातील ककवा शहरी वॉडाथतील नोंदणी झालेले सवथ मतदार 

याचे सदस्य ऄसतात. भारतातील स्थावनक लोकशाही अवण सत्तेच्या ववकें द्रीकरणाचा पाया 

ऄशीही या संस्थांची ओळख अह.े तळपातळीवरील लोक ग्राम सभा ककवा वॉडथ सभेच्या 

बैठकीत थेट सहभागी होउ शकतात. बैठकीत त्यांच्यापुढील प्रश्नांची चचाथ करणे, सूचना 

ककवा प्रस्ताव मांडणे, प्रवतवनधींना प्रश्न ववचारणे, तसेच प्रवतवनधींनी सादर केलेल्या योजना 

अवण ऄंदाजपत्रकाला मंजुरी दणेे आत्यादी गोष्टी लोक करू शकतात. थोडक्यात ग्रामसभा 

ककवा वॉडथ सभा म्हणजे भारतीय संसदचेी तळपातळीवरील प्रवतकृती होय.  

२) ऄनुसूवचत जाती अवण ऄनुसूवचत जमातीमधील वियांसाठी अरक्षण: समाजातील सवथ 

घटकांना योलय अवण समान प्रवतवनवधत्व वमळावे यासाठी ऄनुसूवचत जाती अवण 

ऄनुसूवचत जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रवतवनवधत्वामध्ये राखीव जागा 

दणे्यात अल्या अहते. याबरोबर  ईमेदवारांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्यात 

अल्या अहते. महाराष्ट्, मध्य प्रदशे, गुजरात या राज्यांमध्ये पंचायती राज्य संस्थांमध्ये 

मवहलांसाठी ५० टके्क जागा राखीव ठेवण्यात अल्या अहते. 

३) राज्य वनवडणूक अयोग: शहरी अवण ग्रामीण स्थावनक स्वराज्य संस्थांच्या वनवडणुका 

घेण्यासाठी राज्य वनवणूक अयोग स्थापन करण्याची तरतूद या घटना दरुुस्तीमध्ये अह.े 

यामध्ये ग्रामीण भागासाठी वजल्हा पररषद, पंचायत सवमती अवण ग्राम पंचायत तर शहरी 

भागासाठी महानगरपावलका, नगर पररषदा अवण नगर पंचायती या संस्थांचा समावेश 

होतो. या घटना दरुुस्तीमधील कलम २४३के अवण २४३ झेड ए यामध्ये राज्य वनवडणूक 

अयोग स्थापन करण्याची तरतूद अह.े ७३ अवण ७४ वी  घटनादरुुस्ती अवण त्यातील 

तरतुदींच्या अधारे वनवडणूक अयोगाला स्वतंत्र दजाथ वमळावा ऄसा ईिेश अह.े यामुळे 

कोणाच्याही हस्तके्षपावशवाय खुल्या अवण मुक्त वातावरणात वनवडणुका घेता येतील ऄशी 

ऄपेक्षा अह.े  

स्थावनक पातळीवरील वनवडणूक प्रक्रक्रयेत व्यक्तीची भूवमका : 

लोकशाही ही एक व्यवस्था अह ेतसेच जीवन प्रणाली अह.े वनवडणूक प्रक्रक्रयेत जेव्हा 

लोकांचा सक्रक्रय सहभाग ऄसेल तेव्हाच लोकशाहीला ऄथथ प्राप्त होइल. पुढे क्रदलेल्या 

ईपक्रमातून नागररक म्हणून अवण व्यक्ती म्हणून वनवडणूक प्रक्रक्रयेत अपली भूवमका काय 

ऄसावी ह ेसमजण्यासाठी मदत होइल. 
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बहुपयाथयी प्रश्न: प्रकरण २ वनवडणुका 

१. भारतीय लोक राष्ट्ीय पातळीवर ________ त्यांचे प्रवतवनधी प्रत्यक्षपणे वनवडतात.                               

ऄ.लोकसभेसाठी     ब. राज्यसभेसाठी    क. ववधानसभेसाठी       ड. ववधानपररषदसेाठी    

२. लोकांकडून प्रत्यक्षपणे वनवडल्या जाणाऱ्या लोकसभेत ________ सदस्य अहते.                            

ऄ.२५०       ब.५४३      क. ५००  ड. ७५०    

३. राज्यसभेचे सदस्य _________ वनवडले जातात.                                                        

ऄ.प्रत्यक्षपणे      ब. ऄप्रत्यक्षपणे       क. खासगीपणे  ड. यापैकी नाही      

४. महाराष्ट्ाच्या ववधानसभेत _______ सदस्य अहते.                                                        

ऄ.५४३     ब. २४४      क. २८८    ड. २५०     

५.  ______ ही भारतीय संसदचेी स्थावनक पातळीवरील प्रवतकृती अह.े                                    

ऄ.लोकसभा  ब. ववधानपररषद  क.ग्रामसभा  ड. राज्यसभा   

६. भारतीय राज्यघटनेच्या ७३ व्या घटनादरुुस्तीद्वारे ग्रामीण भागातील पंचायती राज्य 

व्यवस्थेला _______ मान्यता वमळाली.                                                                    

ऄ.कायदशेीर       ब. नैवतक          क. ऐवतहावसक         ड. भौगोवलक     

७. ७३व्या अवण ७४व्या घटनादरुुस्ती कायद्याद्वारे अपल्या संघराज्य चौकटीत वतसऱ्या 

स्तरावरचे शासन वनमाथण करण्यात अले , त्याला _______ शासन ऄसे म्हणतात.                                              

ऄ.कें द्रीय        ब.  राज्य    क. राष्ट्ीय   ड. स्थावनक     

८. महाराष्ट्ाच्या पंचायत राज्य संस्थांमध्ये ______ जागा मवहला ईमेदवारांसाठी राखीव 

अहते. ऄ. ५०%    ब. ३०%     क.  ३३% ड. यापैकी नाही   

९. ग्रामीण अवण शहरी स्थावनक शासनामध्ये ऄनुसूवचत जाती अवण ऄनुसूवचत 

जमातींसाठी अरवक्षत ठेवलेल्या जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या ______ ऄसतात.                                                       

     ऄ. ३३%      ब. ५०%   क. प्रमाणात        ड. २५%     

१०. महानगरपावलका ही _________ स्थावनक स्वराज्य संस्थेचा भाग अह.े                                         

ऄ.शहरी       ब.ग्रामीण        क. दोन्ही       ड. कें द्रीय     

 

ईत्तरे 

१) ऄ   २) ब    ३) ब   ४) क   ५) क    ६) ऄ    ७) ड   ८) ऄ   ९) क   १०) ऄ 
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ईपक्रम:  

१) तुम्ही ज्या भागात म्हणजे ग्रामीण ककवा शहरी भागात राहता तेथील वनवडून अलेल्या 

लोक प्रवतवनधींचे नाव शोधा. वनवडणुकीच्या काळात या प्रवतवनधीने कोणती अश्वासने 

क्रदली होती अवण तुमच्या भागात प्रत्यक्ष क्रकती कामे केली याचा शोध घ्या.  

२) राष्ट्ीय, राज्य ककवा स्थावनक वनवडणुकीत मतदान करण्यासाठी तुम्ही राहात ऄसलेल्या 

भागात मतदार यादीमध्ये स्वतःच ेनाव नोंदवा. जर तुम्ही तुमचे घर बदलले तर 

बदललेल्या भागातील मतदार यादीत नाव नोंदवा. अता मतदार नोंदणी ऑनलाइन 

पद्धतीनेही करता येते.  

३) महानगरपावलका, वजल्हा पररषद ककवा ग्राम पंचायतीला भेट द्या.  

४) तुमच्या भागातील ग्राम सभा ककवा वॉडथ सवमतीच्या बैठकीला हजर रहा.  

५) तुमच्या भागातील शहरी ककवा ग्रामीण स्थावनक संस्थांची काये कोणती अहते ते शोधा.  

६) तुमच्या भागातील समस्या, अव्हाने अवण प्रश्न कोणते अहते ते शोधून स्थावनक 

स्वराज्य संस्थांनी त्यावर काय ईपाय केले ते शोधा.  

७) मागील वनवडणुकीत तुमच्या भागात कोणत्या राजकीय पक्षांनी वनवडणूक लढववली 

होती, त्यांची नावे शोधा. त्या पक्षांचा वनवडणूक जाहीरनामा ककवा वनवडणुकीतले मुिे 

कोणते होते ? एखाद्या राजकीय पक्षाला स्थावनक प्रश्न क्रकती प्रमाणात सोडववता अले ? 

पक्षाची राजकीय ववचारसरणी कोणती होती ? राजकीय पक्षाचे वचन्ह काय होते ? ही 

मावहती वमळवा. 

 

    _______________________ 
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सुशासन 

 सुशासनाचा संबंध वववशष्ट रचना अवण प्रक्रक्रया यांच्याशी अह.े यांच्या अधारे 

सरकारच्या कारभारामध्ये ईत्तरदावयत्व, पारदशथकता, प्रवतसादक्षमता, कायद्याचे राज्य, 

वस्थरता, वन:पक्षपातीपणा अवण सवथसमावेशकता, सबलीकरण अवण व्यापक पातळीवर 

सहभाग या गोष्टींची जनतेला हमी वमळेल ऄशी योजना करणे होय. जेव्हा शासन धोरणे 

तयार करताना अवण त्यांची ऄंमलबजावणी करताना वर ईल्लेख केलेल्या तत्वांना बांधील 

ऄसत ेत्याला सुशासन ऄसे म्हणता येते. 

सुशासनाचा ऄथथ :  

 १९८९ मध्ये जागवतक बँकेच्या एका ऄभ्यासात सुशासनाची संकल्पना महत्वाची 

मानली गेली. सहारा वाळवंटातील दवक्षण अक्रफ्रकेतील “संकटापासून वचरंतन 

ववकासापयंत” याववषयीच्या ऄहवालात सुशासनाचा ईल्लेख पवहल्यांदा करण्यात अला. 

सहारा वाळवंटातील राष्ट्ांत संस्थात्मक सुधारणा अवण ऄवधक कायथक्षम अवण सुधाररत 

सावथजवनक के्षत्र ऄसण्याची गरज स्पष्ट करण्यात अली. या संशोधन ऄहवालातून सुशासनाचे 

चार मुख्य पैलू स्पष्ट करण्यात अले. 

१. सावथजवनक के्षत्र व्यवस्थापन  

२. ईत्तरदावयत्व  

३. ववकासासाठी कायदशेीर चौकट  

४. मावहती अवण पारदशथकता  

 भारतातील शासन व्यवस्थांचा अधार लोकशाही हा अह.े ऄशा दशेात सुशासन ह े

सवथसमावेशकता अवण जनतेचा सहभाग या घटकांवर ऄवलंबून ऄसते. लोकशाही 

राष्ट्ातील शासन व्यवस्था ईत्तरदायी अवण पारदशथक होण्यासाठी प्रत्येक पातळीवर 

जनतेचा (लोकांचा) सहभाग अवश्यक ठरतो. लोक सहभागामुळे शासनाला ऄवधक चांगली 

धोरणे तयार करता येतात. तसेच ही धोरणे समाजाला समजावून सांगणे अवण धोरणांची 

यशस्वी ऄंमलबजावणी करणे यासाठीही लोकांचा सहभाग अवश्यक ऄसतो.  

 शासनाची धोरणे सवथसमावेशक अवण लोकांना ईपयुक्त ऄसावी लागतात. त्यामुळे 

मुख्य राजकीय प्रक्रक्रयेत नागररकांचा सहभाग वाढू शकतो. लोक थेट वनवडणूक लढवून 

ककवा ऄप्रत्यक्षपणे मतदान करून वनवडणूक प्रक्रक्रयेत सहभाग घेतात. लोकसहभागातून 
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शासन भक्कम होउ शकते अवण ऄसे शासन लोकांना ईपयुक्त धोरणे जास्त प्रमाणात राबवू 

शकत.े 

 सुशासन म्हणजे दोन बाजूंची प्रक्रक्रया अह.े एकीकड ेशासनाने धोरणे तयार 

करताना ईत्तरदावयत्व अवण पारदशथकता यांची हमी क्रदली पावहजे. दसुऱ्या बाजूने लोकांनी 

शासनाच्या प्रक्रक्रयेत सहभागी होउन ते ऄवधक चांगले केले पावहजे.  

 सुशासनाची  सुरुवात, या संकल्पनेचा ववकास अवण ऄथथ अपण पावहला. ववववध 

अंतरराष्ट्ीय संस्था, धोरण वनमाथते अवण संशोधक- वशक्षणतज्् यांनी सुशासनासाठी 

सांवगतलेले अवश्यक घटक कोणते अहते ते पाहू.  

सुशासनाचे गुणधमथ  

१. सहभाग : सुशासनाचा महत्वाचा गुणधमथ म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाचा 

समान सहभाग होय. प्रत्येकाला वनणथय प्रक्रक्रयेत सहभाग वमळणे यात ऄपेवक्षत अह.े हा 

सहभाग लोक प्रत्यक्ष ककवा कायदशेीर मध्यस्थ संस्थांच्या माफथ त ककवा प्रवतवनधींच्या द्वारे 

घेउ शकतात. सहभाग पूणथ मावहतीवर अधाररत अवण संघरटत स्वरूपाचा लागतो. याचा  

एक ऄथथ संघटनेचे स्वातंत्र्य तसेच ऄवभव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा अह.े संघरटत नागरी समाज 

ही त्याची दसुरी बाजू होय. समाजातील सवथ घटकांना त्यांच्यावर प्रभाव टाकणाऱ्या धोरण 

वनर्थमतीबिल भूवमका व्यक्त करता अली पावहजे. ऄशी भूवमका मांडताना कोणत्याही 

प्रकारची भीती ककवा दजुाभाव ऄसता कामा नये.  

२. कायद्याचे राज्य: सुशासनासाठी योलय कायदशेीर चौकट अवश्यक ऄसते. अवण 

त्याची ऄंमलबजावणी वन:पक्षपातीपणे व्हावी लागत.े त्याचबरोबर मानवी हक्कांची 

ववशेषतः ऄल्पसंख्यांक लोकांच्या मानवी हक्कांचे पूणथ संरक्षण करावे लागते. कायद्याची 

वन:पक्षपाती ऄंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र न्यायव्यवस्था ऄसावी लागते. तसेच 

पक्षपात न करणारे अवण भ्रष्टाचाराला बळी न पडणारे पोलीस दलही अवश्यक ऄसते. 

ज्यांना कायदतेज्् / वक्रकलांची फी दणेे परवडत नाही ऄशा गरीब अवण गरजू लोकांना 

मोफत कायदशेीर सल्ला/मदत दणे्याची तरतूद ऄसणेही अवश्यक ऄसते. सुशासनामध्ये 

न्यायालय तसेच वववधमंडळाच्या सुधारणा अवण कायद्याचे वशक्षण अवण प्रवशक्षण या 

घटकांना महत्व द्यावे लागते. 

 

 



संगमेश्वर स्वायत्त महाववद्यालय सोलापूर                     लोकशाही वनवडणुका अवण सुशासन 19 

 

३. पारदशथकता : पारदशथकता म्हणजे शासनाने वनणथय घेताना अवण त्या वनणथयांची 

ऄंमलबजावणी करताना कायद ेअवण वनयम यांचे पालन करणे होय. वनणथयांचा प्रभाव 

ज्यांच्यावर पडणार अह ेऄशा लोकांना त्यासंबंधी मोफत अवण थेटपणे मावहती ईपलब्ध 

करून दणेे अवश्यक ऄसते. वनणथयांसंबंधी अवश्यक ती सवथ मावहती पुरवावी लागते. ही 

मावहती लोकांना समजेल ऄशा पद्धतीने अवण सहज ईपलब्ध ऄशा माध्यमातून क्रदली गेली 

पावहज.े 

४. प्रवतसादक्षमता: सुशासन या संकल्पनेत प्रत्येक संस्था अवण प्रक्रक्रयेतून नागररकांना 

ववववध सेवा योलय वेळेत ईपलब्ध झाल्या पावहजेत. शासकीय संस्था ईत्तरदायी 

ऄसल्यामुळे ककवा त्यांनी नागररकांना वेळेत प्रवतसाद क्रदला तर सावथजवनक के्षत्रात त्यांना 

ऄवधमान्यता वमळते. तसेच यामुळे शासनाला सहजपणे लोकांकडून  व्यापक स्वीकृती 

वमळते अवण कारभारात पररणामकारकता प्राप्त करता येते.  

५. एकमत साध्य करण्यासाठी प्रयत्न: समाजामध्ये ववववध घटक अवण त्यांची 

ऄनेक मते ऄवस्तत्वात ऄसतात. सुशासनाच्या माध्यमातून समाजातील ववववध वहतसंबंधी 

गटांमध्ये मध्यस्थी करणे अवश्यक ऄसते. यातून संपूणथ समाजाच-ेसामूवहक वहत कसे साध्य 

होइल यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. वचरंतन मानवी ववकासासाठी दीघथकालीन अवण 

व्यापक दवृष्टकोन तसेच ववकासाची ईक्रिष्ट ेसाध्य करण्याचे मागथ वनवित करणे गरजेचे 

ऄसत.े 

६. समता अवण सवथसमावेशकता: समाजातील सवथ सदस्यांना अपण समाजाचे 

घटक अहोत ऄशी भावना तयार होणे अवश्यक ऄसते. समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून 

अपण वगळले गेलो अहोत ऄशी भावना सदस्यांमध्ये वनमाथण होउ दउे नये. ऄसे घडले 

तरच समाजाचे वहत साध्य होउ शकते. यासाठी प्रत्येक गटाला ववशेषतः वंवचत 

घटकांना/गटांना त्यांचे वहत साध्य करण्याची अवण प्रगती करण्याची संधी वमळाली 

पावहज.े 

७. प्रभावीपणा अवण कायथक्षमता: सुशासन म्हणजे संस्था अवण प्रक्रक्रया यांच्याद्वारे 

समाजाचे वहत अवण गरजा  पूणथ होतील ऄसे वनणथय झाले पावहजेत. यासाठी ईपलब्ध 

साधनांचा योलय वापर करावा लागतो. सुशासनामध्ये कायथक्षमता अणण्यासाठी 

भववष्ट्याचा ववचार करून नैसर्थगक संसाधनांचा वापर करणे अवण पयाथवरणाचे संरक्षण 

करणे ऄपेवक्षत ऄसते. 
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८. ईत्तरदावयत्व: ईत्तरदावयत्व हा सुशासनाचा अवश्यक घटक अह.े सरकारी 

संस्थांबरोबरच  खासगी के्षत्र अवण नागरी समाजातील संघटनाही त्यांच्या सभासदांप्रती 

अवण लोकांना ईत्तरदायी ऄसल्या पावहजेत. पारदशथकता अवण कायद्याचे राज्य ऄसेल 

तरच ईत्तरदावयत्व ही संकल्पना प्रत्यक्षात अणता येते.  

सुशासन या शब्दातून ववववध प्रक्रक्रया अवण पररणाम ऄशा व्यापक गोष्टींचा समावेश होतो. 

त्यामुळे शासन या शब्दाच्या तुलनेत सुशासन हा शब्द ऄथथ अवण पररणामांच्या बाबतीत 

ऄवधक सवथसमावेशक झाला अह.े शासनामध्ये राजकीय समुदायाच्या यंत्रणा अवण 

संस्थात्मक व्यवस्थांचा समावेश होतो. सुशासनामध्ये संघटनांच्या ववकासाबरोबर लोकांच्या 

ववकासासाठी धोरणे तयार करण्याचा समावेश होतो.   

धोरणे तयार करण्यासाठी अवण त्यांची ऄंमलबजावणी करण्यासाठी शासन ववववध गटांच्या 

संयुक्त सहभागावर ऄवलंबून ऄसते. सुशासनामध्ये या सवथ प्रक्रक्रयांची कायथक्षमता 

वाढववण्याबरोबरच त्या लोकशाही पद्धतीने राबवून, लोकांच्या गरजांना प्रवतसाद दणेाऱ्या 

अवण ईत्तरदायी स्वरूपाच्या केल्या जातात.  

सुशासन ही लोकशाही शासनाच्या औपचाररक संस्थांच्या पलीकडे जाणारी प्रक्रक्रया अह.े 

यामध्ये पुढील मूलभूत ववषयांचा समावेश होतो: सवांना प्रवतवनवधत्व दणेारे कायदमंेडळ, 

भेदाभेद न करणारे कायदे, कायथक्षम, वन:पक्षपाती अवण जलद गती ऄसणारी  न्यायालयीन 

प्रक्रक्रया, पारदशथक सावथजवनक संस्था; मानवी हक्कांचे सावथवत्रक संरक्षण, सावथजवनक 

ऄवधकाऱ्यांच्या वनणथयांचे ईत्तरदावयत्व अवण कें द्रीय पातळीकडून स्थावनक पातळीकडे 

संसाधने अवण वनणथय प्रक्रक्रयेचे हस्तांतर करणे ऄशा ववववध  गोष्टीचा समावेश होतो. 

भारतातील सुशासन: 

कौरटल्याच्या १ ऄथथशािामध्ये सुशासनाची तत्वे ऄधोरेवखत केली अहते. " प्रजेच्या सुखातच 

राजाचे सुख ऄसते, प्रजेचे कल्याण झाले म्हणजे राजाचेही कल्याण साध्य होते, ज्या गोष्टी 

केवळ राजाला अनंद दतेात त्या योलय नाहीत तर ज्या गोष्टींमुळे प्रजेला समाधान वमळते 

त्याच गोष्टी राजाने योलय मानाव्या ! " 

________________________________________ 

१. आसवी सन पूवथ चौ्या शतकात कौरटल्य या भारतीय राजकीय ववचारवंताने संस्कृत भाषेत ऄथथशाि नावाचा गं्रथ 

वलवहला ऄसावा, ऄसे ऄभ्यासकांचे मत अहे. कौरटल्य हा चाणक्य, ववष्ट्णुगुप्त या नावाने ओळखला जातो अवण तो 

सम्राट चंद्रगुप्त मौयाथचा गुरु अवण महामंत्री होता. ऄथथशाि गं्रथामध्ये राज्याचा ईदय, ववकास तसेच राजा अवण 

नागररक यातील संबंधांबाबत सववस्तर वववरण अहे. 
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भारतीय राज्यघटनेमधील प्रास्ताववकेत सुशासन या शब्दाचा ईल्लेख नाही. घटनेच्या कलम 

३७  मधील राज्याच्या धोरणाची मागथदशथक तत्वे क्रदली अहते त्यात सुशासन या शब्दाचा 

संदभथ क्रदलेला अह.े मागथदशथक तत्वांची  न्यायालयाकडून ऄंमलबजावणी करता येत नाही. 

परंतु दशेाच्या सुशासनासाठी ही तत्वे मूलभूत मानली जातात. या तत्वांचा वापर करून / 

तत्वांच्या अधारे  राज्यसंस्थेने कायदे वनमाथण करावेत ऄसे बंधन अह.े मागथदशथक तत्वांमध्ये 

सुशासन या ववषयाच्या मुख्य / गाभ्याच्या मुद्यांवर भर क्रदला अह.े ईदाहरणाथथ जीवन 

जगण्यासाठी पुरेशी साधने वमळण्याचा ऄवधकार, िी-पुरुष यांना समान कामासाठी समान 

वेतन, संसाधनांचे समान वाटप आत्यादी. 

सुशासनामधील समस्यांची म्हणजेच प्रशासवनक सुधारणांची चचाथ प्रत्येक पंचवार्थषक 

योजनेत अवण संसदचे्या सवमत्यांमध्ये केली जाते. याचबरोबर भारत सरकारने अजपथयंत  

सुशासन या ववषयासाठी स्थापन केलेल्या ३४ सवमत्यांनी मोठ्या प्रमाणात सुधारणा 

सुचवल्या अहते.  

१९९० नंतरच्या शासकीय ऄहवालात सुशासनाची अवश्यक तत्वे स्पष्ट केली अहते. सरकार 

वनवडण्यासाठी घटनेने संरवक्षत केलेला ऄवधकार, ईत्तरदायी अवण पारदशथक सरकार, 

सामावजक अवण अर्थथक स्वरूपाच्या सावथजवनक सेवांचे कायथक्षम ववतरण, स्थावनक 

शासनाची कायथक्षमता अवण पररणामकारकता वाढववण्यासाठी ववशेष लक्ष, सावथजवनक 

वशक्षण अवण अरोलय या प्रमुख सेवांचे ववतरण, कायद्याच ेराज्य अवण ऄनुसूवचत जाती, 

ऄनुसूवचत जमाती, ऄल्पसंख्यांक ऄशा वंवचत समूहांचे संरक्षण करणे या बाबींचा समावेश 

होतो.  

अपल्या दशेात सुशासनाचे ईत्तम ईदाहरण म्हणजे १३ ऑक्टोबर २००५ रोजी ऄवस्तत्वात 

अलेला मावहती ऄवधकार कायदा. या कायद्यातील तरतुदींच्या अधारे नागररक शासनाकडून 

ककवा सावथजवनक ऄवधकाऱ्यांकडून मावहती मागवू शकतात. मावहतीचा ऄवधकार हा 

भारतीय लोकशाही बळकट करण्यासाठी महत्वाचा कायदा मानला जातो. या कायद्यामुळे 

स्थावनक, राज्य अवण राष्ट्ीय पातळीवर सावथजवनक ऄवधकाऱ्यांकडून मावहती वमळवण्याचा 

ऄवधकार नागररकांना वमळाला अह े. या कायद्याच्या माध्यमातून शासनामध्ये पारदशथकता 

अवण ईत्तरदावयत्व यावे अवण त्यातून सुशासन साध्य व्हावे ऄसा ईिेश अह.े 

शासनाने केलेला राष्ट्ीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा, २००५ ह ेसुशासनाचे दसुरे ईदाहरण 

अह.े त्याचेच नाव अता महात्मा गांधी राष्ट्ीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा ऄसे अह.े 

प्रत्येक नागररकाला कामाचा ऄवधकार वमळावा यादषृ्टीने ह ेएक पाउल अह.े ही जगातील 

सवाथत मोठी समाज कल्याणाची योजना अह.े  



संगमेश्वर स्वायत्त महाववद्यालय सोलापूर                     लोकशाही वनवडणुका अवण सुशासन 22 

 

एकववसाव्या शतकात भारतीय संसदनेे लागू केलेला वशक्षण ऄवधकार कायदा, २००९ हा 

सुशासनाचे ईक्रिष्ट साध्य करण्याच्या वाटचालीतील ऄवतशय महत्वपूणथ कायदा अह.े सहा ते 

चौदा वयोगटातील सवथ मुलांना शाळेमध्ये प्रवेश वमळून तासाला हजर राहता याव ेयाची 

हमी राज्यसंस्थेने द्यावी, ऄसे बंधन कायद्यात अह.े वशक्षणाचे सावथवत्रकीकरण करण्याचे 

वचन साध्य व्हावे हा त्याचा ईिेश अह.े  

सुशासन या संकल्पनेचा ऄथथ, तत्वे अवण ईदाहरणे पावहल्यानंतर ही एक व्यापक अवण 

गतीमान संकल्पना अह,े ह ेसमजले ऄसेल. शासनाचा कारभार हा सुशासन होण्यासाठी 

शासनाच्या प्रत्येक पातळीमध्ये लोकांचा सहभाग ऄसणे अवश्यक अह.े लोकांच्या 

कल्याणासाठी ऄसलेली अदशथ रचना त्यातून साध्य करता येइल. नागररकांसाठी शासनाचा 

कारभार ऄवधक कायथक्षम, पररणामकारक अवण लाभदायक व्हावा यासाठी सुशासन ही 

संकल्पना जतन करून व्यवहारात अणण्याची अवश्यकता अह.े 

______________________ 
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बहुपयाथयी प्रश्न: प्रकरण ३ सुशासन 

१) ‘सुशासन’ या  संकल्पनेचा ईदय ______साली झाला. 

 ऄ) १९८९  ब) १९९५  क) २००० ड) २००५  

२) राज्यकारभारात पारदशथकता, कायथक्षमता अवण गवतमानता वनमाथण करण्यासाठी 

______ ही प्रक्रक्रया अवश्यक ऄसते.  

 ऄ)  ववसंवाद  ब) सुशासन क) कें द्रीकरण  ड) ववकें द्रीकण  

३) कें द्र सरकारने ___ या वषी ‘मावहतीचा ऄवधकार’ हा कायदा मंजूर केला. 

 ऄ) २००२  ब) २००५  क) २००७    ड) २००९  

४) शासन ह ेसुशासन होण्यासाठी _____ हा ऄत्यंत महत्वाचा घटक अह.े 

 ऄ)  लोकसहभाग     ब) कें द्रीकरण क) खाजगीकरण     ड) यापैकी नाही  

५) ‘महात्मा गांधी राष्ट्ीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा’ (मनरेगा) हा कायदा   

______या वषी मंजूर केला. 

 ऄ)२००१     ब) २००५     क) २००३  ड) यापैकी नाही  

६) भारतीय संसदनेे _____साली वशक्षण ऄवधकार कायदा मंजूर केला. 

 ऄ)  २००२  ब) २००५  क) २००७    ड) २००९  

७) राष्ट्ीय वशक्षण ऄवधकार कायदा २००९ हा _____ या वयोगटातील बालकांशी 

संबंवधत अह.े  

 ऄ )१ ते ६    ब) ६ ते १४    क ) १५ ते २१   ड) यापैकी सवथ  

८) "प्रजेच्या सुखातच राजाचे सुख सामावलेले ऄसते" , ऄसे कोण म्हणाले ? 

 ऄ) ऍररस्टोटल     ब) कौरटल्य   क) टागोर    ड) हॉब्ज  

९)  मनरेगा या योजनेनुसार ----------- ची हमी दणे्यात अली.  

 ऄ)  वशक्षणाची      ब) रोजगाराची  क) मतदानाची   ड) यापैकी नाही  

१०) खालीलपैकी कोणता घटक सुशासनाचे वैवशष्ट्य अह े ? 

 ऄ) सहभाग    ब) कायद्याचे राज्य    क) पारदशथकता  ड) यापैकी सवथ  

 

ईत्तरे 

१) ऄ   २) ब    ३) क   ४) ऄ   ५) ब    ६) ड    ७) ब   ८) ब   ९) ब   १०) ड 
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ऄभ्यासक्रम प्रत्यक्ष व्यवहाराला जोडण्यासाठी पुढील गोष्टी करता येतील.  

 वरील घटकात क्रदलेले वसद्धांत समजावून घेउन ववद्या्यांना अपल्या रोजच्या 

जीवनात लोकशाही तत्वांचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.  

 वनवडणूक प्रक्रक्रयेतील ववववध ववषयांवर ववद्या्यांना सादरीकरण (व्याख्यान, 

स्लाइड शो)  करण्यास सांगावे.  

 ववद्या्यांनी असपासच्या पररसरात मतदार नोंदणीसाठी प्रचार करावा यासाठी 

प्रोत्साहन द्यावे.  

 अपल्या वगाथतील सवथ पात्र ववद्या्यांची मतदार म्हणून ऄवधकृत नोंदणी 

करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.  

 महाववद्यालयात वनवडणूक प्रक्रक्रया अवण लोकशाही या ववषयावर वनबंध स्पधाथ 

अयोवजत करावी.  

 पररसरात वनवडून अलेला प्रवतवनधी, राजकीय दषृ्ट्या सक्रक्रय व्यक्ती ककवा 

वनवडणूक लढववलेल्या व्यक्तीची मुलाखत घेउन सादरीकरण करावे.  

 ववद्या्यांना नाटक, प्रहसन, छोया गोष्टी ककवा लघुनारटका तसेच जनसं्ापन 

अवण वृत्तपत्र ववभागाच्या ववद्या्यांना लघुपट, लवलत कलेच्या ववद्या्यांना पोस्टर 

तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे.  

 ववद्या्यांच्या कामावरून मवहन्याचे नेता / नेतृत्व जाहीर करावे.  

 महाववद्यालयात प्रायोवगक वनवडणूका अयोवजत कराव्या. 

 

 

 

 

 


